ንጹህ የወንዞች ኢአዝላቂ የቦታ ክፍያ (CRIAC)
የኗሪ የቅነሳ ፕሮግራም ማመልከቻ
የቤተሰብዎ የDC የውሀ ክፍያ የገንዘብ ቅነሳ ለማመልከት ይህን ቅጽ ይጠቀሙ።
መነሻ
ባለፉት 10 አመታት፣ የንጹህ የወንዞች ኢአዝላቂ የቦታ ክፍያ (CRIAC) በAnacostia (አናኮስቲያ) እና Potomac (ፖቶማክ) ወንዞች እናበRock Creek (ሮክ ክሪክ) ያልተጣራ ፍሳሽ እና
የጎርፍ ውሀ መግባት በከፍተኛ ሁኔታ ለመቀነስ የሚያስችለውን ፕሮጀክት $2.7 ለመርዳት መጠን ጨምሯል። ግዛቱ እነዚህ ጭማሬዎች በብዙ ቤተሰቦች ላይ ጫና እንደፈጠሩ ይገነዘባል። የ
CRIAC የኗሪዎች የቅነሳ ፕሮግራም ብቁ ለሆኑ ተከራዮች እና የቤት ባለቤቶች የገንዘብ ቅነሳ ያደርጋል፣ ይህም የCRIAC ወጪያቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል።

ደረጃ 1፣ ቤተሰብዎ ለቅነሳ ብቁ መሆኑን መወሰን።
ብቁ ለመሆን፣
1. የራስዎን የDC የውሀ ክፍያ የሚከፍሉ መሆን አለብዎ። የDC የውሀ መክፈያው ደረሰኝ በቤተሰብዎ አባል ስም የተመዘገበ ካልሆነ፣ የባለቤትነት ማረጋገጫ ወይም የውሀ ክፍያን
የመክፈል ሃላፊነት ያለብዎ መሆኑን የሚያመለክት የኪራይ ስምምነት ማቅረብ አለብዎ።
2. የእርስዎ አጠቃላይየቤተሰብዎ ገቢ ከአማካይ የአካባቢው ገቢ 100% በታች መሆን አለበት ($117,200 ብዛታቸው አራት ለሆነ ቤተሰብ)። ለገቢ መመሪያዎች እና የቅነሳ ደረጃዎች
የበለጠ መረጃ ይጎብኙ፣ doee.dc.gov/service/criacrelief

ደረጃ 2፣ ስለራስዎ ይንገሩን።
አመልካች የቤቱ

� ባለቤት ነው � ተከራይ

የአመልካች የመጠሪያ ስም

የአመልካች የአያት ስም

ዋሺንግተን፣ DC
የመንገድ አድራሻ

ዚፕ

የቤት ስልክ

የእጅ ስልክ

ሌላ ስልክ

$
ኢሜይል አድራሻ

ዋና የአመልካች ገቢ

ደረጃ 3፣ ስለቤተስብዎ ይንገሩን።
ዋና የቤተሰብ ቋንቋ፣
እንግሊዘኛ

አማርኛ

የቤተሰብ አባል ስም

አጠቃላይ የቤተሰብ አባላት ቁጥር፣

ቻይንኛ

ፈረንሳይኛ
የትውልድ ቀን

ስፓኒሽ
የአካል ጉዳት

ቬይትናሚኛ

ኮሪያኛ

ሌላ

አመታዊ ገቢ

� አዎ � አይደለም

$

� አዎ � አይደለም

$

� አዎ � አይደለም

$

� አዎ � አይደለም

$

� አዎ � አይደለም

$

� አዎ � አይደለም

$

� አዎ � አይደለም

$

� አዎ � አይደለም

$

ማጭበርበር፣ ብክነት፣ አላግባብ መበልጸግ፣ እና
ያልተገባ አመራር ካለ ለግዛቱ ጠቅላይ መርማሪ ቢሮ
ሪፖርት ያድርጉ።
ሚስጥራዊ ከክፍያ ነጻ የስልክ መስመር፣
1-800-521-1639 ወይም
202-724-TIPS (8477)።
ኢሜይል hotline.oig@dc.gov

የኮሎምቢያ ግዛት መንግስት

የቤተሰብ አጠቃላይ አመታዊ ገቢ $
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ገጹን ይግለጡ

ንጹህ የወንዞች ኢአዝላቂ የቦታ ክፍያ (CRIAC)
የኗሪ የቅነሳ ፕሮግራም ማመልከቻ
ደረጃ 4፣ በስምምነት ቃሎቹ መስማማት።
እኔ ከዚህ ቀጥሎ፣
• በዚህ ማመልከቻ ላይ ያለው ሁሉም መረጃ እስከማውቀው ያክል እውነት እና ሙሉ መሆኑን አረጋግጣለሁ።
• ሀሰተኛ አረፍተነገሮችን በመስጠት በመቀጮ እና/ወይም እስር ልቀጣ እንደምችል እረዳለሁ።
• በዚህ ማመልከቻ ላይ ያለው የኔ ፊርማ የሰጠሁት ማንኛውንም መረጃ ለማረጋገጥ DOEE ማንኛውንም ወገን እንዲያገኝ ፍቃድ እንደሚሰጠው እረዳለሁ።
• የDC ውሃ የሂሳብ ቁጥሬን፣ የሂሳብ መረጃየን እንዲሰጥ የሚፈቅድለት፣ እና ለደምበኞች በDOEE የተሰጡ አገልግሎቶችን ውጤታማነት ለመመዘን ለDOEE መረጃን ያስተካክለታል።
• ይህ ማመልከቻ ፍቃድ አገኘም አላገኘም የአገልግሎት ክፍያዎቼን ለመክፈል እንደምገደድ እረዳለሁ።
• DOEE እርዳታ ከምፈልግባቸው በሌላ ግዛት ላሉ ኤጄንሲዎች እና ድርጅቶች፣ እና ለማረጋገጫ፣ ምርምር፣ ግምገማ፣ እና ትንተና አላማ በማህደሬ ላይ ያለ መረጃ እንዲሰጥ መፍቀድ።
• DOEE ብቁ ልሆንባቸው የምችለው የሌላ ፕሮግራሞችን መረጃ እንዲሰጠኝ መፍቀድ።

ዋና አመልካች ፊርማ፣

ቀን፣

ደረጃ 5፣ ማመልከቻዎን ያስገቡ።
ይህን ማመልከቻ ከሚከተሉት ሰነዶች ቅጅዎች ጋር ይላኩ፣
• የቤተሰቡ የቅርብ ጊዜ የDC የውሀ መክፈያ ደረሰኝ፣
• የአመልካች የፎቶ መለያ፣
• የDC የውሀ ሂሳብ በቤተሰብ አባል ስም ካልሆነ የባለቤትነት ማረጋገጫ ወይም የውሀ/የፍሳሽ ክፍያዎችን ለመክፈል ሃላፊነት እንዳለብዎ የሚያመለክት የኪራይ ስምምነት፣ እና
• የሁሉም ቤተሰብ አባላት በጣም የቅርብ ጊዜ የIRS ተመላሽ ግብር።
የማስረከቢያ አማራጮች
በኢሜይል፣
criac.residential@dc.gov
የኗሪ ማመልከቻ

በኦንላይን ቅጽ
doee.dc.gov/service/criacrelief

በፖስታ
DOEE፣ ያስተውሉ፣ ተመጣጣኝነት እና ብቃት ክፍልአረእስት፣
CRIAC የኗሪ የቅነሳ ፕሮግራም
1200 First Street, NE, 5th Floor, Washington, DC 20002

ደረጃ 6፣ DOEE ማመልከቻዎን ይመረምራል።
DOEE ማመልከቻዎን ይመረምር እና ካመለከቱበት ቀን ጀምሮ በ30 የስራ ቀናት ውስጥ ማመልከቻዎን ይፈቅዳል ወይም ይከለክላል።
ከተፈቀደ፣ ከፍቃዱ ዝርዝሮች ጋር ኢሜይል ወይም ደብዳቤ ይደርስዎታል።
ከተከለከሉ፣ ጥያቄዎ የተከለከለበትን ምክንያት የሚገልጽ ኢሜይል ወይም ደብዳቤ ይደርስዎታል።
በDOEE ውሳኔ ካልተስማሙ፣ ውሳኔው ላይ ይግባኝ ለDOEE ዳይሬክተር ማቅረብ ይችላሉ።

አዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ስለ ፕሮግራሙ ወይም የብቃት መስፈርቶች ተጨማሪ ጥያቄዎች ካለኝ ማንን ማግኘት እችላለሁ?
እባክዎ ወደ 311 ይደውሉ ወይም ኢሜይል ያድርጉ criac.residential@dc.gov.
በምን ያክል ብዛት እርዳታ ላገኝ እችላለሁ?
የግዛቱ ነዋሪዎች በበጀት አመቱ አንድ ጊዜ ለእርዳታ ማመልከት ይችላሉ።
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የኮሎምቢያ ግዛት መንግስት

